
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχε-
διασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση» του Τμήματος 
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου.

2 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλο-
λογία» του Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου.

3 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Αθλητικών Οργανι-
σμών και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνω-
σης και Διαχείρισης Αθλητισμού Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 26 (1)
  Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχε-

διασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση» του Τμήματος 

Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπι-

στημίου Πελοποννήσου.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
(Συνεδρίαση 125η)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), και ειδικότερα τα 
άρθρα 13, 30 έως και 37, 45 και 85.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 7 και 8 του ν. 4521/2018 
(Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες 
διατάξεις».

3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/08.12.2017 (Β΄4334) 
Υπουργική απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτι-
κού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσι-
μότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τη διάταξη του άρθρου 26, παρ. 6 του ν. 4386/2016 
(Α΄ 83), με την οποία αντικαθίσταται η περίπτωση γ΄ της 
παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 ως εξής: «Έως 
την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργανισμού 
κάθε Ιδρύματος και του κατά το άρθρο 6 Εσωτερικού 
του Κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε αυτούς 
ρυθμίζονται με αποφάσεις Συγκλήτου, οι οποίες δημοσι-
εύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
Α΄ 98).

7. Τη με αριθμ. 210838/Z1/01.12.2017 (ΦΕΚ 647/ 
06.12.2017 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) διαπιστωτική πράξη του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία 
διαπιστώνεται ο διορισμός του Αθανάσιου Κατσή, Καθη-
γητή του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολι-
τικής, ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 
με πλήρη θητεία, από της εκδόσεως της Διαπιστωτικής 
Πράξης.

8. Τη με αριθμ. 8237/08.12.2017 (ΦΕΚ 4835/29.12.2017 
τ.Β΄) απόφαση Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννή-
σου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυ-
τάνεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
ν.4485/2017 (Α΄ 114).

9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του   
Πελοποννήσου (συνεδρία 140η /29.03.2018).

10. Την υπ’ αριθμ. 6/18.04.2018 απόφαση της 3ης Συ-
νεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

11. Την υπ’ αριθμ. 25/24.04.2018 απόφαση της 125ης 
Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου (ΑΔΑ: ΩΡΕΦ469Β7Δ-8Φ2).

12. Το υπ’ αριθμ. 622/13.02.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαι-
δευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-19 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη 
και Διοίκηση» του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευ-
τικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει και λειτουρ-
γεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εκπαιδευτική Πολιτική: 
Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση», σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας απόφασης και τις διατάξεις του 
ν.4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 2 
Αντικείμενο-Σκοπός

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παραγωγή και μετάδοση 
γνώσεων και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας, μεθοδολογι-
ών, λειτουργικών εργαλείων και εν γένει ερευνητικών 
αποτελεσμάτων στο γνωστικό - επιστημονικό πεδίο 
της Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΜΣ 
αποσκοπεί, αφενός μεν, στην προαγωγή της έρευνας 
στο πεδίο της Εκπαιδευτικής Πολιτικής, αφετέρου δε, 
στη θεωρητική εμβάθυνση και στην εξειδίκευση των 
μεταπτυχιακών φοιτητών στο επιστημονικό αυτό πε-
δίο, παρέχοντας σε αυτούς τα αναγκαία εφόδια για την 
περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρο-
μία τους αλλά και για την ενεργό συμμετοχή τους στην 
κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και στην ανάπτυξη της 
εκπαίδευσης μέσα στο σύγχρονο ευρωπαϊκό και διεθνές 
περιβάλλον.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι:
• Η παροχή μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου.
• Η εκπαίδευση επιστημόνων ώστε να αποκτήσουν 

τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες για 
επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο, ακαδη-
μαϊκό και ερευνητικό τομέα στο επιστημονικό πεδίο της 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

• Η παροχή μεταπτυχιακών σπουδών σε επαγγελματίες 
και επιστήμονες της εκπαίδευσης ώστε να αποκτήσουν 
τις απαιτούμενες ικανότητες για την εφαρμογή εκπαι-
δευτικών πολιτικών και την υλοποίηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων στην πρακτική της σχολικής, της τριτο-
βάθμιας και της δια-βίου εκπαίδευσης.

• Η προετοιμασία επιστημόνων για σπουδές διδακτο-
ρικού επιπέδου.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός τίτλος

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) στην «Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανά-
πτυξη και Διοίκηση» με τις εξής ειδικεύσεις:

α) Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό (Συμβατικές 
και e-Μορφές): Πολιτικές και Πρακτικές. 

β) Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημά-
των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής 
καθώς επίσης και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμά-
των της αλλοδαπής.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια

Για τη λήψη του ΔΜΣ απαιτείται η φοίτηση και η επι-
τυχής ολοκλήρωση των συναφών υποχρεώσεων των 
φοιτητών κατά τη διάρκεια δύο (2) διδακτικών εξαμήνων 
και ακολούθως η εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής (3ο 
εξάμηνο), η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα 
όχι μικρότερο των έξι μηνών και όχι μεγαλύτερο των 
δώδεκα (3ο-4ο εξάμηνο).

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών

1. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΜΣ) απαιτείται η συγκέντρωση 90 πιστωτι-
κών μονάδων ECTS (ΠΜ-ECTS). Οι 60 ΠΜ-ECTS αντιστοι-
χούν στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
των δύο διδακτικών εξαμήνων (ανά 30 ΠΜ-ECTS σε κάθε 
εξάμηνο), ενώ οι υπόλοιπες 30 ΠΜ-ECTS αντιστοιχούν 
στην μεταπτυχιακή διατριβή. Για τον ορισμό των πιστω-
τικών μονάδων ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις 
του άρθρου 14 του ν.3374/2005.

2. Η παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών δρα-
στηριοτήτων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπό-
θεση για την αξιολόγηση του φοιτητή.

3. Μέρος του Προγράμματος Σπουδών ή και ολόκλη-
ρο το Πρόγραμμα μπορεί να παρέχεται εκτός από την 
ελληνική και στην Αγγλική, μετά από απόφαση της Συ-
νέλευσης του Τμήματος.

4. Μέρος του προγράμματος (ως το 35%) μπορεί να 
προσφέρεται εξ αποστάσεως (ν.4485/2017, άρθρο 30, 
παρ. 3).

5. Στο πρώτο εξάμηνο το Πρόγραμμα Σπουδών, και 
για τις δυο ειδικεύσεις, περιλαμβάνει έξι (6) υποχρεωτικά 
μαθήματα των 5 ΠΜ-ECTS τα οποία αντιστοιχούν σε 30 
ΠΜ-ECTS.

Στο δεύτερο εξάμηνο το Πρόγραμμα Σπουδών δια-
μορφώνεται ανά ειδίκευση ως ακολούθως :

α) η ειδίκευση «Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό 
(Συμβατικές και e-Μορφές): Πολιτικές και Πρακτικές» πε-
ριλαμβάνει πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα των 4 ΠΜ-
ECTS, ένα (1) υποχρεωτικό μάθημα των 5 ΠΜ-ECTS και 
ένα (1) μάθημα επιλογής (από τρία (3) προσφερόμενα) 
το οποίο αντιστοιχεί σε 5 ΠΜ-ECTS, τα οποία συνολικά 
αντιστοιχούν σε 30 ΠΜ-ECTS

β) η ειδίκευση «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση» 
περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα των 
5 ΠΜ-ECTS και δυο (2) μαθήματα επιλογής (από τέσσε-
ρα (4) προσφερόμενα) των 5 ΠΜ-ECTS οποία συνολικά 
αντιστοιχούν σε 30 ΠΜ-ECTS.

Τέλος το τρίτο εξάμηνο και για τις δύο ειδικεύσεις πε-
ριλαμβάνει την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας/Μετα-
πτυχιακής Διατριβής η οποία αντιστοιχεί σε 30 ΠΜ-ECTS.
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6. Οι τίτλοι και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες των 
μαθημάτων που προσφέρονται ανά εξάμηνο παρατίθε-
νται στους παρακάτω πίνακες ανά ειδίκευση.

α) Ειδίκευση : «Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό 
(Συμβατικές και e-Μορφές): Πολιτικές και Πρακτικές»

1ο εξάμηνο
Μαθήματα ECTS

1. Σχολική Γνώση και Αναλυτικά Προγράμματα 5

2. Κοινωνιολογία της Γνώσης και των Εκπαι-
δευτικών Πρακτικών 5

3. Ηλεκτρονική Μάθηση (e-learning) 5

4. Νέες Μορφές Εκπαίδευσης 5

5. Σχεδιασμός αξιολόγησης εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και ανάλυση εκπαιδευτικών 
πολιτικών

5

6. Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Πο-
σοτικές προσεγγίσεις 5

Σύνολο εξαμήνου 30
2ο εξάμηνο

Μαθήματα ECTS

1. Εκπαιδευτικά προγράμματα και υλικό: Σχε-
διασμός και Πρακτικές 4

2. Κοινωνιολογία της εκπαιδευτικής γνώσης 
και της εκπαιδευτικής πολιτικής 4

3. Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση 4

4. Καινοτόμες προσεγγίσεις εκπαίδευσης και 
επιμόρφωσης 4

5. Η θέσμιση της σχολικής αξιολόγησης : Κοι-
νωνιολογικές προσεγγίσεις εκπαιδευτικών πο-
λιτικών

4

6. Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ποιο-
τικές προσεγγίσεις 5

7. Μάθημα επιλογής 5

Σύνολο εξαμήνου 30

Μαθήματα επιλογής

1. Εκπαιδευτική ηγεσία

2. Ειδικά θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής

3. Ενδοεπιχειρησιακή Εκπαίδευση και Κατάρτιση

3ο εξάμηνο

Διπλωματική Εργασία/Μεταπτυχιακή Διατριβή 30

β) Ειδίκευση: «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση»

1ο εξάμηνο
Μαθήματα ECTS

1. Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική 5

2. Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων 5

3. Οικονομικά της Εκπαίδευσης και κοινωνικές 
ανισότητες 5

4. Η ποσοτική έρευνα ως εργαλείο λήψης απο-
φάσεων 5

5. Ηλεκτρονική Μάθηση (e-learning) 5
6. Σχεδιασμός αυτοαξιολόγησης της σχολικής 
μονάδας ως θεσμική διαδικασία άσκησης εκ-
παιδευτικής πολιτικής

5

Σύνολο εξαμήνου 30
2ο εξάμηνο
Μαθήματα ECTS

1. Πολιτικές Δια-βίου Εκπαίδευσης 5
2. Εκπαιδευτική ηγεσία 5
3. Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες 5

4. Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας: Ποιο-
τικές προσεγγίσεις 5

5. Μάθημα επιλογής Ι 5
6. Μάθημα επιλογής ΙΙ 5

Σύνολο εξαμήνου 30
Μαθήματα επιλογής

1. Ειδικά θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής
2. Καινοτόμες προσεγγίσεις Εκπαίδευσης και 
Επιμόρφωσης

3. ΤΠΕ και Πολιτικές Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

4. Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και κατάρτιση

3ο εξάμηνο
Διπλωματική Εργασία/Μεταπτυχιακή Διατριβή 30

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να 
γίνει τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων 
και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση 
ΔΜΣ ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε τριάντα άτομα ανά 
ειδίκευση κατ΄ έτος. Ο ακριβής αριθμός εισακτέων για 
κάθε ακαδημαϊκό έτος καθορίζεται με απόφαση της Συ-
νέλευσης του Τμήματος.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν ως διδακτικό προσωπικό 
μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου ή άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδα-
πής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική υποδομή

Οι ανάγκες λειτουργίας του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών θα καλύπτονται από την εκάστοτε 
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υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Κοινω-
νικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου καθώς και πρόσθετοι χώροι αιθουσών, 
γραφείων και εργαστηρίων της Σχολής Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών.

Άρθρο 10 
Διάρκεια λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος 
2027-2028, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 
32, παρ. 8 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΕΙΣΡΟΕΣ

Άρθρο 11 
Αναλυτικός Προϋπολογισμός

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ποσό σε €

1

Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι. και 
των συνεργαζόμενων για την 
οργάνωσή του φορέων σύμφωνα 
με το άρθρο 43 του ν. 4485/2017

0€

2

Δωρεές, παροχές, κληροδοτήμα-
τα και κάθε είδους χορηγίες φο-
ρέων του δημόσιου τομέα, όπως 
οριοθετείται στην περίπτ. α΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή του ιδιω-
τικού τομέα

0€

3 Πόροι από ερευνητικά προγράμ-
ματα 0€

4
Πόροι από προγράμματα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διε-
θνών οργανισμών

0€

5
Έσοδα των Ειδικών Λογαριασμών 
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του 
Α.Ε.Ι.

0€

6 Τέλη φοίτησης 113.400€

ΣΥΝΟΛΟ 113.400€

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 – ΕΚΡΟΕΣ

ΕΞΟΔΑ Ποσό σε €

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 4.000€

2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 3.500€

3 Δαπάνες αναλωσίμων 1.000€

4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκό-
ντων του Π.Μ.Σ. 500€

5
Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών 
του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκο-
πούς

0€

6

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευ-
νητικών κέντρων και ινστιτούτων 
που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του Π.Μ.Σ.

56.780€

7
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προ-
σωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέ-
χουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

0€

8
Αμοιβές διδασκαλίας προσωπι-
κού της παρ. 5 του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017

2000€

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης 6.500€

10

Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
δημοσιότητας- προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πε-
δίου

5.100€

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 79.380€

11

Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος 
(30%) με προτεραιότητα στην κά-
λυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. που 
λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης.

34.020€

ΣΥΝΟΛΟ 113.400€

Τα τέλη φοίτησης ορίζονται σε 2.700€ ανά φοιτη-
τή. Αυξομειώσεις μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών 
εξόδων μπορούν να γίνονται ανάλογα με τις εκάστο-
τε ανάγκες, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος.

Το κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυφθεί σε πρώτη 
φάση από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοι-
τητών, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται σταδιακά να κα-
λύπτεται εφόσον αυτό καταστεί δυνατό και από άλλες 
πηγές όπως προϋπολογισμός του ΑΕΙ, πόροι από ερευ-
νητικά προγράμματα, έσοδα του ΕΛΚΕ, κ.λπ.

Άρθρο 12 
Τελικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 24 Απριλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ
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    Αριθμ. απόφ. 28 (2)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φι-

λολογία» του Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστη-

μίου Πελοποννήσου.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
(Συνεδρίαση 125η)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), και ειδικότερα τα 
άρθρα 13, 30 έως και 37, 45 και 85.

1. Τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 7 και 8 του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/08.12.2017 (Β΄ 4334) 
Υπουργική απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτι-
κού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσι-
μότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώ-
ταττ\ εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευ-
σης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τη διάταξη του άρθρου 26, παρ. 6 του ν. 4386/2016 
(Α΄ 83), με την οποία αντικαθίσταται η περίπτωση γ΄ της 
παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 ως εξής: «Έως 
την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργανισμού 
κάθε Ιδρύματος και του κατά το άρθρο 6 Εσωτερικού 
του Κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε αυτούς 
ρυθμίζονται με αποφάσεις Συγκλήτου, οι οποίες δημοσι-
εύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
Α΄ 98).

6. Τη με αριθμ. 210838/Ζ1/01.12.2017 (ΦΕΚ 647/ 
06.12.2017 τ. Τ.Ο.Δ.Δ.) διαπιστωτική πράξη του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία 
διαπιστώνεται ο διορισμός του Αθανάσιου Κατσή, Καθη-
γητή του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολι-
τικής, ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 
με πλήρη θητεία, από της εκδόσεως της διαπιστωτικής 
πράξης.

7. Τη με αριθμ. 8237/08.12.2017 (ΦΕΚ 4835/29.12.2017 
τ.Β΄) απόφαση Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννή-
σου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυ-
τάνεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114).

8. Την υπ’ αριθμ. 2448/8.5.2017 (Β΄ 1727) απόφαση 
Πρύτανη με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 154892/
Β7/07.12.2012 (Β΄ 3382) υπουργικής απόφασης που αφο-
ρά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
με τίτλο «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» του Τμή-
ματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου».

9. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
(συνεδρία 9η/15.03.2018).

10. Την υπ’ αριθμ. 7/18.04.2018 απόφαση της 3ης Συ-
νεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

11. Την υπ’ αριθμ. 27/ 24.04.2018 απόφαση της 125ης 
Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου (ΑΔΑ: Ψ6Υ7469Β7Δ-060). 

12. Το με αριθμ. 88/17.01.2012 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστη-
μίου Πελοποννήσου. 

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την επανίδρυση και λειτουργία, από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» 
του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοπον-
νήσου ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις 

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοπον-
νήσου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 2 
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στην «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» με 
τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

α) Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
β) Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία

Άρθρο 3 
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι στη γνωστική 
περιοχή της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, της Νέας Ελ-
ληνικής Γλώσσας και Φιλολογίας, καθώς και της Συγκρι-
τικής Γραμματολογίας και της Θεωρίας της Λογοτεχνίας.

Άρθρο 4 
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελ-
ληνική.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (03) εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πιστωτικές μονάδες

Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συ-
νολικά 90.
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Άρθρο 7 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2025-2026 με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 
32, παρ. 8 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 8 
Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται σε 2.100 ευρώ.

Άρθρο 9 
Ειδικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 24 Απριλίου 2018 

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 8 (3)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Αθλητικών Οργα-

νισμών και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργά-

νωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού Πανεπιστη-

μίου Πελοποννήσου.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(Συνεδρίαση 126η)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), και ειδικότερα τα 
άρθρα 13, 30 έως και 37, 45 και 85.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 7 και 8 του ν. 4521/ 
2018 (ΦΕΚ Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής και άλλες διατάξεις».

3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/08.12.2017 (Β΄4334) 
υπουργική απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτι-
κού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσι-
μότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τη διάταξη του άρθρου 26, παρ. 6 του ν. 4386/2016 
(Α΄ 83), με την οποία αντικαθίσταται η περίπτωση γ΄ της 
παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 ως εξής: «Έως 
την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργανισμού 
κάθε Ιδρύματος και του κατά το άρθρο 6 Εσωτερικού 

του Κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε αυτούς 
ρυθμίζονται με αποφάσεις Συγκλήτου, οι οποίες δημοσι-
εύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
Α΄ 98).

7. Τη με αριθμ. 210838/Ζ1/01.12.2017 (ΦΕΚ 647/ 
06.12.2017 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) διαπιστωτική πράξη του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία 
διαπιστώνεται ο διορισμός του Αθανάσιου Κατσή, Καθη-
γητή του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολι-
τικής, ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 
με πλήρη θητεία, από της εκδόσεως της Διαπιστωτικής 
Πράξης.

8. Τη με αριθμ. 8237/08.12.2017 (ΦΕΚ 4835/29.12.2017 
τ.Β΄) απόφαση Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννή-
σου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυ-
τάνεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
ν.4485/2017 (Α΄ 114).

9. Την υπ’αριθμ. 3653/11.06.2015 (Β΄1434) απόφαση 
Πρύτανη με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 48507/
Β7/25.06.2007 (Β΄1112) υπουργικής απόφασης, όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 113988/Β7/21.07.2014 
(Β΄2088) υπουργική απόφαση και ισχύει, που αφορά στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Οργά-
νωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχει-
ρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης 
Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου».

10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πα-
νεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρία 62η /20.03.2018).

11. Την υπ’ αριθμ. 2/24.04.2018 απόφαση της 4ης Συ-
νεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

12. Την υπ’ αριθμ. 7/30.04.2018 απόφαση της 126ης 
Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου (ΑΔΑ: 969Ι469Β7Δ-Η24).

13. Το με αριθμ. 1045/18.03.2014 έγγραφο της Α.Δ.Ι.Π., 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχεί-
ρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την επανίδρυση και λειτουργία, από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών 
και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οργάνωσης και Δια-
χείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει και λει-
τουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοίκηση 
Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων» σύμφωνα με 
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τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 2 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στην «Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών 
και Επιχειρήσεων» (Master of Science (MSc) in Sport 
Management) με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

α) Μάνατζμεντ αθλητικών οργανισμών και επιχειρή-
σεων 

β) Μάρκετινγκ αθλητικών οργανισμών και επιχειρή-
σεων

γ) Οικονομική διαχείριση αθλητικών οργανισμών και 
επιχειρήσεων.

Άρθρο 3 
Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι:
α) Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευ-

νας στην Διοίκηση των Αθλητικών Οργανισμών και Επι-
χειρήσεων και συναφών με τον αθλητισμό επιστημών 
και κλάδων όπως ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, η υγεία, 
ο τουρισμός, η τοπική αυτοδιοίκηση, και η ψυχαγωγία.

β) Η προετοιμασία στελεχών με άρτια εκπαίδευση ικα-
νών να προωθήσουν αφενός την ανάπτυξη του αθλη-
τισμού στην Ελλάδα και παγκόσμια και αφετέρου των 
παραπάνω συναφών κλάδων μέσω της εξειδικευμένης 
γνώσης και εμπειριών που παρέχει το συγκεκριμένο 
Πρόγραμμα. 

γ) Η κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, σε μεταπτυ-
χιακό επίπεδο, για επαγγελματικά στελέχη αθλητικών 
οργανισμών και επιχειρήσεων στον ιδιωτικό και δημόσιο 
τομέα. 

δ) Η προαγωγή της επιστήμης της Διοίκησης των 
Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων και η κατανόη-
ση της συμβολής αυτής της επιστήμης στη βελτίωση της 
οργάνωσης και αποτελεσματικότητας του αθλητισμού 
στην Ελλάδα και παγκόσμια.

Άρθρο 4 
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Η γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος είναι η ελ-
ληνική ή/ και η αγγλική.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) ακαδη-
μαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πιστωτικές μονάδες

Οι πιστωτικές μονάδες του προγράμματος είναι συ-
νολικά 90.

Άρθρο 7 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2027-2028 με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 
32, παρ. 8 του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 8 
Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται σε 4.000 ευρώ.

Άρθρο 9 
Ειδικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα από-
φαση, ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 30 Απριλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ39460 Τεύχος Β’ 3123/31.07.2018

*02031233107180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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